รางวัล

ชื่อ

นามสกุล

เบอร์โทร

คําตอบที่ได้รับคัดเลือกจากกรรมการ
ที่อยากชวนทุกคนลุกขึ้นมาเต้นเพื่อสร้า งสุข ภาพที่ดีไปด้วยกันกับ SuperM ก็เพราะสุข ภาพเป็นสิ่งสํา คัญค่ะ การ
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กีรฏิญา

พิชยพฤกษ์

086334-xxxx

ไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ นอกจากจะได้สุข ภาพที่ดีแล้ว ก็ได้สนับสนุนศิลปินที่เรารักไปพร้อมๆกัน โดยการเต้น
เพลงของ SuperM อย่า งเพลง We DO ดนตรีสนุก เต้นตามได้ง่า ย ทุกคนจะได้มีทั้งกายและใจที่แข็งแรง อยู่ซัพ
พอร์ต คนที่รักไปได้นานๆเลยค่ะ ส่วนตัวศิลปินเราทํา งานหนักมาก แทบไม่ได้พักเลย ถ้า เขาเห็นแฟนคลับเต้นตาม
เพลง สนุกไปกับเพลงของเขา เขาต้องมีกํา ลังใจเพิ่มขึ้นแน่ๆ อยากเห็นรอยยิ้มคุณเมนทุกวัน :-)
เพื่อการมีสุข ภาพร่า งกายที่ดีและแข็งแรง การเต้นเป็นอีก1วิธ ีที่ใช้เป็นการออกกํา ลังกาย ทํา ให้ร่า งกายแข็งแรง
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พิจิตรา

เพชรชาติ

081257-xxxx

เหมือนกับหนุ่มๆsuper m ที่เต้นเก่งกันมากๆ หากใครเต้นไม่เป็นสามารถเริ่มต้นเสต็ปง่า ยๆจากเพลงwe do
ของsuper m ที่ทํา ร่วมกันกับบริษัทประกันชั้นนํา อย่า ง prudential เพื่อให้คนเห็นความสํา คัญของสุข ภาพของ
เราอย่า ลืมมาลองออกเสต็ปให้สมกับเป็นแฟนคลับsuper m กันน้า าา เลสโกกก That’s how we do !
How we do โย่วว ~
เพราะการเต้นเหมือนการออกกํา ลังกายชนิดนึงแต่ออกได้ทุกส่วนของร่า งกายแถมยังสนุกเพราะได้ข ยับ
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ธนัชชา

เชิญพิพัฒธนสกุล

098259-xxxx

ร่า งกายไปตามดนตรี ยิ่งในปัจจุบันเราจะต้องทํา ให้ร่า งกายของเราแข็งแรงซึ่งการเต้นนอกจากทํา ให้สุข ภาพ
กายแข็งแรงแล้วเสียงเพลงยังทํา ให้สุข ภาพใจดียิ่งขึ้นด้วย และเมื่อได้เต้นพร้อมกับเพลงของSuperMยิ่งสนุก
เพราะเพลงของSuperMเพราะมากๆโดยเฉพาะเพลงwe doที่เป็นเพลงที่ฟังสบายๆ เพลินๆแถมมีท่า เต้นที่น่า รัก
สามารถเต้นตามได้
เพราะชีวิต ทุกวันนี้ไม่แน่นอน มีสถานการณ์โควิดก็ต ้องอยู่ต ิดบ้า นตลอด stay safe ไม่ออกไปไหน พอ work
from home ทั้งวัน ไม่ได้ออกกํา ลังกาย นอกจากจะ office syndrome at home จะถามหาแล้วก็นํ้า หนักยังขึ้น
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พรรณธิดา

ศรีสุวรนันท์

084705-xxxx

แบบไม่รู้ต ัว แต่การจะลุกขึ้นมาเต้นนี่ก็ต ้องใช้แรงใจอย่า งมากกก
ตรงจุดนี้เองที่ WE DO เข้า มาตอบโจทย์ ด้วย beat ที่สนุกสนานสดใส และหนุ่มๆ SuperM ทั้ง 7 ทํา ให้เปิดมาเต้น
ได้บ่อยๆ ไม่เบื่อ และเป็นการเพิ่มยอด view ให้ด้วย! ขอบคุณ Prudential ที่มีกิจกรรมโปรเจคแบบนี้ร่วมกับ
SuperM นะคะ!
เพราะชีวิต มันยากและช่า งเหน็ดเหนื่อย ลองพักฟังเพลง We do และขยับเต้นตามเบาๆ 3.58 นาทีต ่อจากนี้

5

สาธิดา

ไชยภา

092828-xxxx

SuperMจะทํา ให้ช ีวิต เรากลับไปสดใส มีพลังและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะเข้า มา แต่ถ้า หากคุณอยากมี
ใครสักคนที่พร้อมจะดูแลคุณทุกย่า งก้า วและ We do ไปด้วยกัน ให้นึกถึงประกันชีวิต ดีๆอย่า ง Prudential คุณจะ
รู้สึกว่า เหมือนมี SuperM คอยให้กํา ลังใจและเต้นเคียงข้า งคุณไปในทุกจังหวะของชีวิต
-HERE WE GO❤ SuperM❤ เป็นวงที่มีภาพลักษณ์ที่สดใส แข็งแกร่ง เหมาะกับ concept ของ prudential 🌟 การแสดง
ถ่า ยทอดผ่า นทางเพลง we do ได้บอกถึงอารมณ์ความรู้สึกชวนให้ออกมาเต้นไปพร้อมกับSuperM แค่ได้ยิน
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อาทิตยา

บุญหลาย

064470-xxxx

เพลง we do ก็อยากลุกตามไปเต้นเพื่อสนุกกับ SuperM โดยเฉพาะแทยง💚 (น่า รักมาก)พอได้เห็นคลิปเต้น
เดี่ยวของแต่ละmember ก้มีคอนเท้นท์สนุกๆให้เต้นตาม👍 นอกจากจะได้สร้า งสุข ภาพที่ดีแล้วยังได้รับ
บรรยากาศที่สนุกไปพร้อมกับ SuperMอีกด้วยยย
-DO IT LIKE WE DO💚💚💚❤❤❤
ต้องบอกก่อนว่า สุข ภาพดีเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการ ใครๆก็อยากมีสุข ภาพที่ดี การออกกํา ลังกายกลายมา
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โยษิตา

สื่อสุนทรานนท์

081971-xxxx

เป็นปัจจัยสํา คัญสํา หรับใครหลายๆคน ต่อให้เรามีเงิน มีงานทํา ถ้า เราไม่มีสุข ภาพที่ดี ถ้า เราเจ็บไข้ได้ป่วย เราก็ทํา
ในสิ่งที่เราต้องการไม่ได้ วิธ ีการที่อยากทํา ให้สุข ภาพดีมีหลายวิธ ีมาก ซึ่งกิจกรรมที่ prudential จัดขึ้นถือเป็นวิธ ี
หนึ่ง แต่ก็ไม่จํา เป็นต้องเป็นแฟนคลับศิลปิน ใครๆก็สามารถเต้น ขยับร่า งกายไปตามเพลงได้ จึงอยากเชิญชวน
ให้ทุกคนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของ prudential :)
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ศุภณัฐ

มโนชมภู

097248-xxxx

สุข ภาพที่ดีเป็นเรื่องสํา คัญที่จะทํา ให้เราใช้ช ีวิต ประจํา วันได้อย่า งราบรื่น บรรลุเป้า หมายต่า งๆในชีวิต ซึ่งแคมเปญ
Prudential x SuperM จะช่วยให้สามารถใช้ช ีวิต ได้อย่า งสนุกสนานและสามารถดูแลสุข ภาพไปพร้อมกัน ยิ่งทํา
ให้การดูแลสุข ภาพไม่น่า เบื่ออีกต่อไป ขอบคุณ Prudential ที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยนะครับ 💕
เพราะสุข ภาพดีมีค่า กว่า สิ่งอื่นใดในโลกใบนี้ การมีสุข ภาพที่ดีแม้บางทีเงินทองก็ไม่อาจทดแทนได้ ซึ่งการเต้นนั้น
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อารียา

หมะสัน

086697-xxxx

เป็นวิธ ีที่จะทํา ให้มีสุข ภาพดีมากยิ่งขึัน นอกจากนี้แล้วการทํา ประกันชีวิต กับบริษัทที่มีคุณภาพอย่า งprudential ก็
เป็นอีกหนึ่งวิธ ีที่จะทํา ให้เรามีสุข ภาพจิต ที่ดีควบคู่ไปด้วยกันกับการมีสุข ภาพกายที่ดีอีกด้วย ดิฉันเลยอยากเชิญ
ชวนให้ทุกคนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อการมีสุข ภาพจิต และสุข ภาพกายที่ดีค่ะ ดังนั้นเรามาเต้นกันกับ
SuperM นะคะทุกคน Hey! What! Here we go!!!!!
อยากให้ทุกคนที่อยู่รอบๆ ตัวเรา รวมถึงคนที่เราอาจจะไม่ได้รู้จัก เป็นคนที่เป็นแฟนคลับของวง SuperM
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ปนิชส

นิธินิวิฐ

084753-xxxx

เหมือนกับเราหรือจะเป็นใครก็ต าม หันมาใส่ใจเรื่องสุข ภาพมากขึ้น เพราะสุข ภาพนั้นถือเป็นเรื่องที่สํา คัญที่สุด
สํา หรับชีวิต เรา การมีสุข ภาพที่ดีและแข็งแรงนั้นจะทํา ให้ช ีวิต ของเรามีความสุข ได้ การที่ได้ช วนให้คนรอบๆ ข้า ง
เรามาเต้นไปด้วยกันกับ PRU&SuperM ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก ทั้งสนุกและได้สุข ภาพที่ดีอีกด้วย เพราะ
Prudential ก็ถือเป็นประกันชีวิต ที่มีมีความใส่ใจในชีวิต ของทุกคน ร่วมกับ SuperM วงที่เราชอบอีก
อย่า งที่ทุกคนทราบกันว่า สุข ภาพที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ซื้อด้วยเงินไม่ได้ แต่เราสามารถสร้า งมันขึ้นมาได้ด้วยตัวเราเอง
ไม่ว่า จะเป็นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ การกินอาหารให้ครบ5หมู่ หรือการออกกํา ลังกายซึ่งรวมไปถึงการ
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กวิสรา

ศิริชัยตัณฑ์

093515-xxxx

เต้นด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการเต้นที่ในจังหวะเพลงของ SuperM เพราะเพลงของ SuperM นั้นมีจังหวะที่
สนุกสนาน รวมไปถึงการได้ดูหน้า ตาอันดีข อง SuperM แล้วนั้น ยิ่งทํา ให้เพลิดเพลินใจกว่า การออกกํา ลังกาย
ไหน ๆ และแม้สุข ภาพที่ดีจะไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน แต่การมีประกันของ Prudential จะทํา ให้เราอุ่นใจอย่า ง
แน่นอน
เพราะว่า ปกติเป็นคนขี้เกียจออกกํา ลังกายมากๆ ค่ะ ทีนี้พอเห็น superm มาโคกับ prudential เราก็คิดว่า น่า สนใจ
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ธนภรณ์

วุฒิโสภากร

092862-xxxx

ลองเต้นใน tiktok ดู ปรากฏว่า คนมาดูมาไลก์เยอะ ก็ลองเต้นไปเรื่อยๆ สักพักคนที่บ้า นเห็น ก็ช วนมาเต้นด้วย
เพลงน่า รักติดหู ท่า เต้นก็เต้นตามได้ไม่ยากค่ะ แถมที่บ้า นก็รู้จักพรูเดนเชียลมานาน ได้แนะนํา ทั้งวงที่ช อบกับ
บริษัทประกันที่ดีด้วย

การเต้นเป็นวิธ ีออกกํา ลังกายอีกวิธ ีหนึ่งที่สร้า งสรรค์ การได้ฟังเพลงแล้วเต้นไปพร้อมๆกันนั้นทํา ให้เราผ่อน
คลายและสนุกกับการออกกํา ลังกาย การเต้นเป็นวิธ ีออกกํา ลังกายที่ไม่กดดันตัวเอง ศิลปินวงSuperMเป็นที่
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Sasikan

Panpota

086476-xxxx

โด่งดังไปทั่วโลกเพลงเพราะสนุกสนาน คนที่อยากจะออกกํา ลังกายก็สามารถเปิดเพลงของSuperMแล้วลุก
ขึ้นมาเต้นได้ เป็นการออกกํา ลังกายที่เราสนุกไปกับมันได้ เพราะเราอยากเห็นทุกคนมีสุข ภาพที่ดีและเพลิดเพลิน
ผ่อนคลายไปกับเสียงเพลง ยังไม่สายที่จะรักตัวเอง ลุกขึ้นมาค่ะ ลุกมาเต้นเพื่อสร้า งสุข ภาพที่ดีไปด้วยกันกับ
SuperMกันเถอะ~
เพราะไอดอลในวงทุกคนคือกํา ลังใจในการให้พวกเราได้ลุกขึ้นมาทํา อะไรหลายๆอย่า งที่พวกเราไม่กล้า ทํา ถึงแม้
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วรรณกร

ผาจวง

090931-xxxx

ท่า เต้นในเพลงอาจจะเต้นตามได้ยาก แต่เราไม่จํา เป็นต้องเต้นตามต้นฉบับเป๊ะ ๆ แค่ให้เพลงเป็นดนตรีที่ให้ความ
สนุกสนานก็พอ เพราะความเป็นตัวเองคือท่า เต้นที่เราสื่อออกมา ไม่ว่า เราจะเต้นท่า ไหน เต้นยังไง เพียงแค่ข ยับ
ร่า งกายก็คือการได้ออกกํา ลังกายเพื่อสุข ภาพแล้ว หวังว่า ทุกคนจะออกมาเต้นแสดงความเป็นตัวเองผ่า นเพลง
ของsuper m ไปพร้อมกันเยอะๆนะคะ
เพราะการเต้นเป็นการออกกํา ลังกายแบบง่า ยทํา ได้ทุกเพศทุกวัยและได้ความสนุกด้วย สิ่งที่ทํา ให้สนุกไปมากกว่า
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ฟ้าใส

เฮ้าจํานงค์

090393-xxxx

นั้นคือเต้นกับsuperMแต่ละเพลงคือสนุกสุดๆพี่แทยงกับออนยัวมาร์คก็คือแร็ปไฟลุก พี่น้องเตนล์กับลูคัสก็คือ
เต้นสู้ต าย แทมินกับจงอินก็คือหล่อไม่แผ่ว เสียงของพี่แบ็คก็คือฟังแล้วทองออกหู สนุกไม่พอแค่เห็นความหล่อ
ของเมมเบอร์แต่ละคนหัวใจก็เต้นตึกตักไปตามจังหวะเสียงเพลงแล้ว อดใจไม่เต้นยังไงไหว นอกจากสุข ภาพ
แข็งแรงยังได้กํา ลังใจดีจากหนุ่มๆอีกโอ้ยอะไรจะดีปานนี้ ไม่เต้นไม่ได้แล้วนะพลาดมาก
ช่วงนี้โควิดตัวร้า ยกลับมาอีกแล้ว ต้องดูแลร่า งกายให้แข็งแรงกันหน่อย แต่กักตัวอยู่บ้า นมาหลายเดือน ร่า งกาย
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พัชรบงกช

ไชยภาลี

063752-xxxx

ไม่ค่อยได้ข ยับเลย แบบนี้ ต้องแย่แน่ๆ ไม่ได้การแล้ว เราต้องออกกํา ลังกายซะแล้ว ทํา อะไรดีนะๆ อ่อ คิดออกแล้ว
มาเปิดเพลงเต้นไปกับ SuperM ดีกว่า เพลงดีๆผู้ช ายปังๆ เริ่มจาก 'We DO' เป็นไง เลิศนะ ยักไหล่ยักคอ หรือจะ
'Jopping' ไลน์ใหญ่ได้เหงื่อเยอะ มันปังจริงๆทั้งสนุกทั้งร่า งกายแข็งแรง แถมยังมีความสุข เพราะ SuperM
หล่อมากด้วยนะ จัดไปแม่ กักตัวนี้ฉันจะสุข ภาพดีและมีความสุข โกๆๆ
แน่นอนว่า การมีสุข ภาพที่ดีเป็นสิ่งที่โชคดียิ่งกว่า ถูกหวยในยุคนี้ จึงอยากชวนทุกคนลุกขึ้นมาเต้นเพื่อสร้า ง
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สุปรียา

พลอยศุภผล

089038-xxxx

สุข ภาพที่ดี และนอกจากจะได้สุข ภาพที่ดีแล้วยังได้ความสนุกสนานอีกด้วย ใครที่เคยคิดว่า การออกกํา ลังกายมัน
ทรมานสังขารตัวเองเหลือเกินให้หยุดคิดเดี๋ยวนี้ ลืมภาพการวิ่งรอบสนามที่แสนทรหดไปได้เลย เต้นไปฟังเพลงที่
เราชอบไป มองหน้า น้องเตนล์เพลินๆ รู้ต ัวอีกทีก็จบเพลงแล้ว เปิดวนอีกรอบ เปลี่ยนไปมองหน้า แบคฮยอนมั่ง
รอบนี้ กว่า จะวนดูครบ 7 คนก็เต้นไปเกือนครึ่งชั่วโมงแล้ว โอ๊ยมันปังอะไรขนาดนี้แม่
เหตุผลคือการเต้นคือการออกกํา ลังกายที่ทุกคนสามารถทํา ได้ เพราะไม่ว่า จะวัยใดก็ต ามคุณสามารถเต้นได้ และ
การเต้นไปกับเพลงที่เราชอบมักจะทํา ให้เราทํา ได้ดีและยิ่งได้ออกกํา ลังกายได้มากขึ้นส่งผลให้ร่า งการได้มี
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จารุกัญญ์

พงษ์ก่อสร้าง

098450-xxxx

สุข ภาพที่ดีข ึ้น เหมือนกับน้องเตนล์และจงอินที่เต้นได้ดีสมกับการเป็น Main Dance ของวง เพราะนอกจากเขาจะ
ได้ทํา ในสิ่งที่เขารักแล้วยังส่งผลให้ร่า งการเขาแข็งแรงสุข ภาพดีอยู่เสมอด้วย และเพลง WE DO ของ SuperM
คือเพลงที่อยากชวนทุกคนมาเต้นและทํา Challenge กันง่า ยๆ รับรองว่า ทุกคนจะสนุกและมีสุข ภาพที่ดีกันแน่นอน
แค่ #เราทํา
เพื่อลดความเครียดจากสถานการณ์โควิดที่ทํา ให้หลายๆคนเครียดวิต กกังวล การลุกขึ้นมาเต้นได้ทั้งสุข ภาพ
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กันยารัตน์

งิ้วดี

092469-xxxx

กายที่ดีและสุข ภาพจิต ที่ดีด้วย จะเป็นการคลายเครียด และช่วยปั่นวิวให้superm สุดที่รักของเรา! เราจะยกข้อดี
ของการชวนทุกคนมาเต้น คือ! คลายเครียด ช่วยให้ความจํา ดี! ดีต ่อหัวใจ ลดอาการซึมเศร้า ลดนํ้า หนักได้อีก
ข้อดีมากมาย! จึงอยากชวนทุกคนมาสุข ภาพดีไปด้วยกันนะคะ🤍 มาสุข ภาพดีไปพร้อมการปั่นวิวของ superm
ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว! ยังไงก็ควรดูแลสุข ภาพมากๆช่วงนี้ เทคแคร์✨
กินแล้วก็นอน มันปั่นทอน ทํา ให้ออนเพลีย เลยมีไอเดีย มาออกแรง สักวัน สักวัน ชวนเธอมาโดด โยกย้า ย ออกไป
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อริสรา

พงษ์ถ้อย

093575-xxxx

ด้วยกัน เผาพลาญไขมันทิ้งไป ออกกํา ลังกายให้สุข ภาพดี กินเรามากินเลือกกินแต่ข องดี ดื่มนํา ้เยอะๆวันละ8แก้ว
เรามาแข็งแรงด้วยกันทุกวัน ออกมาเต้นสิ ออกมาเต้นสิ ออกมาFit&Firm Up&Down มา Up&Down ให้ Firm
Firm Firm Turn the left, Turn the right ออกกํา ลังเพิ่มเติม เรามา Fit&Firm ให้สุข ภาพดี
การมีช ีวิต อยู่ด้วยแรงใจและพลังงานที่ดีจะช่วยขับเคลื่อนชีวิต ให้เดินหน้า ต่อไปอย่า งมีคุณภาพ SuperM เป็นดั่ง
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สุทธิพร

อ่อนกลาง

095049-xxxx

ขุมพลังที่ไม่ว่า จะเต้นตามร้องตามเมื่อไหร่ก็เปี่ยมไปด้วยพลังงานบวก ไม่ว่า จะเป็นพี่เตนล์ ลูคัส ไค แทมิน แทยง พี่
แบค หรือน้องมาร์ค ล้วนแล้วแต่เป็นพลังที่ทํา ให้มีกํา ลังใจสู้ต ่อ อยากให้ทุกคนได้รับพลังงานแบบนี้แบบที่เราได้รับ
มาตลอด สุข ภาพอยู่กับเราไปตลอดถ้า สุข ภาพดี สมรรถภาพในการใช้ช ีวิต เราก็จะดีต ามไปด้วย ได้ไปในที่ที่อยาก
ไป ได้ไปเจอคนที่อยากเจอ ได้กินสิ่งที่อยากกิน และได้ทํา ในสิ่งที่อยากทํา ในชีวิต ❤🤍 🖤
การที่เราจะออกกํา ลังกายและมีความสุข กับมัน เราควรที่จะเริ่มที่ต ัวเราว่า เราทํา สิ่งๆนั้นไปเพื่ออะไร เราควรที่จะ
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ณัฏฐณิชา

ศรีมาตย์

099428-xxxx

สร้า งกํา ลังใจให้ต ัวเอง อย่า งตัวของฉัน ฉันก็จะบอกตัวเองเสมอว่า เนี่ยที่เราออกกํา ลังกายเพราะเราจะได้มี
สุข ภาพที่ดี อีกทั้งมันยังสนุก และมีบางครั้งที่มันเหนื่อยก็มีแรงจูงใจที่อยากทํา ต่อ คือการที่เห็นศิลปินที่เรารัก ทํา
ให้สิ่งที่ช อบแล้วมีความสุข ได้เต้นได้ร้องเพลงและมอบความสุข มาให้กับแฟนคลับ มันทํา ให้ฉันมีกํา ลังใจในการ
ออกกํา ลังกายขึ้นเยอะเลย
อยากให้ทุกคนเอ็นจอยกับทุกๆช่วงเวลาของชีวิต ค่ะ ซึ่ง supper M เนี่ยสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคน
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ฮัลวา

แสงสุวรรณ

092995-xxxx

ลุกขึ้นมาเต้นและสนุกไปกับมันได้ กํา ลังใจอันมากมายของพวกเขาคือกํา ลังใจในการใช้ช ีวิต ของหนู ยิ่งท่อนบ
รื้นๆของพี่แทยงเป็นสิิ่งที่หนูช อบมากๆๆๆ บรื้น บรื้น แล้้วก็เสียงคํา รามออกมาจากคอของพี่แทยง มันเหมือน
ปลุกให้หนูลุกขึ้นสู้! ขอบคุณค่ะ ขอให้หนูได้ เพี้ยง! ถ้า ได้หนูจะเต้นท่อน บรื้นๆ ให้พี่แทยงดู
Interestingly, SuperM’s songs can make the boring and tiring activity like exercise to be more
enjoyable and productive because of its powerful and exciting rhythms, well-designed dance
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พรทิพย์

ชมภูพิทักษ์

093230-xxxx

performances, and interesting lyrics. More important, with the high quality and variety of melody,
SuperM’s songs also boost your health both physically and mentally. “Let they brighten you!” If
you listen to the songs of SuperM, a boring day will become a bright day! Don't hesitate, open
and dance!
ช่วงนี้ก็กักตัวอยู่บ้า นยาวๆ วันนึงก็ไม่ได้ทํา อะไรมากมาย นอกจากนอน กิน ทํา งาน ร่า งกายแต่ละวันก็ไม่ได้ข ยับ
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กนกภทร

รัตนาพล

082435-xxxx

เท่า ไหร่ ขยับแค่ต อนออกไปรับอาหารจากแกรป ถ้า ยังเป็นอย่า งงี้อยู่ สุข ภาพคงแย่แน่ๆ🥲 ไหนจะปวดหลังตอน
นั่งทํา งานนานๆ พุงที่ยื่นออกมา ไม่ได้แล้วถ้า ยังเป็นอย่า งนี้ จะมีแรงไปเต้นที่คอนเสริต หรอ จะมีเรี่ยวแรงในการ
ใช้ช ีวิต มั้ยเนี่ย เลยอยากชวนทุกคนมาออกกํา ลังกาย เพื่อหุ่นสวยๆไปพบเจออปป้า และสุข ภาพที่ดีข องเราเอง
เพราะไม่มีใครอยู่กับเราได้นานไปกว่า ตัวเราและการติ่งของเราแล้วค่า

การออกกํา ลังกายบางคนก็รู้สึกว่า ไม่สนุกเลย ไม่อยากทํา หรือกับบางคนที่ออกกํา ลังกายอย่า งสมํ่า เสมอ ก็
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อัญชิสา

สุวรรณเนกข์

097020-xxxx

รู้สึกเบื่อหน่า ยกับอะไรที่มันจํา เจ คลิปสอนออกกํา ลังกายมากมายใน youtube ที่เยอะจนไม่รู้จะเลือกชาแนลไหนดี
สุดท้า ยก็ออกกํา ลังกายตามช่องเดิมกับเพลงเดิม ๆ ท่า เดิม ๆ …น่า เบื่อไม่ไหวแล้ว😩 คงจะดีถ้า ได้ทํา อะไรที่สนุก
พร้อมกับได้ออกกํา ลังกายไปด้วย การเต้นตามศิลปินเป็นทางเลือกที่ดีมาก We Do เป็นเพลงที่จังหวะไม่เร็วหรือ
ช้า มากเกินไป มีท่า เต้นให้จดจํา และเต้นตามได้ สุข ภาพดีแถมได้ปั่นวิวเพิ่มยอดวิวให้ศิลปินที่ช อบอีกด้วย💪 👀
เกิดมาครั้งนึงก็ต ้องมีร่า งกายที่ดีสุข ภาพที่ดีเพื่อตัวเอง จะได้มีช ีวิต รอดกับโลกแห่งการแข่งขัน แต่การออก

27

คคนางค์

มีศรี

092351-xxxx

กํา ลังกายเป็นสิ่งที่ยากมากๆ ถ้า เราได้มีโอกาสออกกํา ลังกายกับคนที่ช อบ คือ SuperM ที่มีความสามารถใน
การสร้า งความสุข ให้ทุกคน ก็จะสามารถมีแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองมากขึ้น enjoyกับการสร้า งสุข ภาพที่ดี
ได้มากขึ้น
_~ Music is LIFE : Music is SOUL ~_
#1: มีประกันที่ดีเริศ ที่ปังปุริเย่ แบบ Prudential คุ้มครองขนาดนี้ ก็ต ้องเต้นให้กระจายไร้ความห่วง เพราะ
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Kodchakorn

Phukhrongtaew

098879-xxxx

prudential จะคอยดูแลเราเสมอ
#2: เพลง SuperM คือเพลงคุณภาพ ฟังแล้วอยากลุกขึ้นมาเต้นๆ
#3: การเต้นเป็นการรักษาสุข ภาพที่ดี ไม่หักโหมหรือเบาเกินไป ใครๆก็เต้นได้ มารักสุข ภาพแบบมีความสุข กัน
#4: เต้นกับเพื่อนเต้นกับครอบครัวสานความสัมพันธ์ให้แน่นขึ้นไปอีก รออะไรอยู่ล่ะ ไปเต้นเร็ว!
#5: หากช่วงนี้อกหักก็ออกมาเต้นคลายเครียดกับผู้ช ายหล่อๆ มากความสามารถกับ SUPER M กัน!!
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Rojanachaianan

095989-xxxx

จากใจคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ แล้วฝึกเต้นโคฟเวอร์ข องซุปเปอร์เอมบ่อยๆทํา ให้เรารู้สึกได้ว่า ตัวเราดีข ึ้นมากๆ จาก
คนที่มีนํ้า มูลทุกวัน จามบ่อยและอวบ จนตอนนี้คือนํ้า มูลมาน้อยลง ไม่จามแล้ว และผอมลง อย่า งเห็นได้ช ัดมากๆ
เลยอยากให้ทุกคนได้ลองมาเต้นหรือมาเต้นเพื่อออกกํา ลังกายเพื่อสุข ภาพที่ดีข องตัวเราเองค่า
เพราะอยากให้ทุกคนได้รับสิ่งที่สามารถเยียวยาจิต ใจเพราะในสถานการณ์แบบนี้ทํา ให้หลายๆคนท้อ เอมเคยท้อ
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อมิตา

ใจซื่อ

097162-xxxx

มากๆเลยค่ะ แบบเคยคิดที่จะไม่อยากมีช ีวิต อยู่แต่วันหนึ่งเอมได้ไปเจอคลิปๆหนึ่งของsupermทํา ให้เอมรู้ว่า การมี
ชีวิต อยู่บนโลกมันไม่ได้น่า เบื่อขนาดนั้นนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทํา ให้เอมสนใจวงการนี้และพวกเขาคือฮีโร่ที่กอบกู้ให้ช ีวิต
ที่มีสีสันให้กับตัวเอมเวลาที่เอมท้อหรือเหนื่อยเอมก็ดูคลิปของพวกเขามันทํา ให้เอมรู้สึกดีแน่นอนว่า เพลงของพวก
เขาจะทํา ให้หลายๆคนลุกขึ้นมาเท้า ไฟกับพวกเขาและบรรดาแฟนคลับได้แน่นอน
เพราะเพลงของsuper mมีความสนุกสนานเหมาะกับการออกกํา ลังกาย สามารถพาพวกเราdanceได้ทุกที่ไม่ว่า
จะ อาบนํ้า กินข้า ว เล่นเกมออกกํา ลังกาย หรือตอนทํา งาน ก็พาเราลุกออกมาเต้นสนุกได้ อย่า งเช่นดิฉันที่ฟัง
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แพรทิพย์

โชคประจักษ์ชัด

099353-xxxx

เพลงของsuper mทีไรก็ต ้องลุกมาเต้นทันทีเลยค่ะ โดยเฉพาะตอนอาบนํ้า เป็นการเผาผลาญอย่า งดีทีเดียว
เหงื่อซบเลยค่ะ การขยับร่า งกายนิดๆหน่อยๆในทุกวันก็ช ่วยให้สุข ภาพดีได้ค่ะ ทํา ให้เราไม่ป่วยง่า ยแถมยังสุข ภาพ
ดีด้วยและอีกอย่า งสมาชิกในวงsuper m หล่อทุกคนค่ะ น้องเตนล์ก็แสนจะน่า รักอุคิอะโนเนะมากค่ะ 💗 พี่แทยงก็
แสนจะเหล่ท่อค่ะ 🥺
การเต้นเป็นการออกกํา ลังกายเพื่อสุข ภาพอีกทางหนึ่งที่สามารถทํา ได้กันทุกวัย การเต้นนอกจากทํา ให้สุข ภาพ
ดีแล้วยังทํา ให้หัวใจมีประสิทธิภาพในการสูบฉีดเลือดเพิ่มมากขึ้นและทํา ให้มีความสุข ในขณะเต้น จึงอยากจะเชิญ
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รดา

เมธาวิกุล

081663-xxxx

ชวนคนรอบข้า งมาเต้นไปด้วยกันกับ SuperM ไลน์เต้นของทุกๆคนใน SuperM มีเสน่ห์และน่า หลงใหล ทํา ให่ไม่
สามารถละสายตาออกไปเลย อยากจะเต้นเก่งแบบ SuperM ยิ่งโดยเฉพาะเตนล์ ชิต พล ชายหนุ่มจากประเทศ
ไทยที่มีความสามารถและความมุ่งมั่น พรสวรรค์ในการเต้น การเต้นของเตนล์เหมือนมีมนต์สะกดให้จ้องมอง
ตลอดเวลา ยิ่งดูยิ่งตกหลุมรัก
สุข ภาพที่ดีคือสิ่งที่ทุกคนพึงมี ไม่ใช่แค่สุข ภาพกาย แต่ยังรวมถึงสุข ภาพจิต อีกด้วย ซึ่งการเต้นเป็นวิธ ีที่นํา เรา
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นางสาวนพรัตน์

ธรรมรัตน์

080623-xxxx

ไปสู่การมีสุข ภาพที่ดี แข็งแรง แถมยังได้รับความสนุก ความมัน ยิ่งเราได้สร้า งสุข ภาพที่ดีร่วมกับSuperM ซึ่ง
เป็นศิลปินที่เราชื่นชอบ ก็ยิ่งทํา ให้ทุกคนมีความสุข สนุกมากขึ้นไปอีก จึงอยากชวนทุกคนลุกขึ้นมาเต้นด้วยกัน
เพื่อสุข ภาพที่ดี เพื่อตัวเรา และเพื่ออยู่ต ิดตาม สนับสนุนสิ่งที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งSuperMก็ควรค่า เเก่การติดตาม
และสนับสนุน เพราะเป็นวงที่มีคุณภาพ คุณจะไม่ผิดหวังหากได้มาร่วมสนุกกับSuperM
จริงๆแล้วตอนเด็กๆฉันเป็นคนที่ช อบเต้นมากแต่พอโตขึ้นฉันก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ทํา ในสิ่งที่ต ัวเองชอบจนวันหนึ่งฉัน
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รุจิรา

เกิดผล

062316-xxxx

ได้เห็นได้เข้า สู่วงการติ่งแล้วฉันก็ได้เห็นวง Super M มันทํา ให้ฉันอยากเต้นขึ้นมาอีกครั้งมันไม่ใช่แค่การที่ฉันอยาก
เต้นเหมือนกับพวกเค้า แต่ฉันรู้สึกว่า การเต้นคือสิ่งที่ฉันรักและการเต้นก็ยังเป็นการออกกํา ลังกายมันทํา ให้ฉันได้
ทํา สิ่งที่ฉันชอบและทํา ให้ฉันมีสุข ภาพดีไปพร้อมๆกันจะไม่ดีกว่า หรอถ้า เราทุกคนได้ฟังเพลงที่ช อบและเต้นไป
พร้อมๆกับเพลงพวกนั้นไม่พอเรายังได้สุข ภาพที่ดีอีกด้วยมาเต้นด้วยกันนะคะ
ร่า งกายจะหลั่งสารเอ็นโดฟีนซึ่งก่อให้เกิดความสุข เพราะว่า ขณะออกกํา ลังกาย อย่า งมีความสุข ไร้การแข่งขัน
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ณัฐธยาน์

สิงห์ประเสริฐ

099469-xxxx

จึงไม่มีความเครียด ซึ่งต่า งกับการออกกํา ลังกายแบบการแข่งขัน
และถ้า ยิ่งเต้นไปด้วยกันกับ SuperM ผลลัพธ์ก็จะยิ่ง Double Effect แน่นอน เพราะทั้งสนุก ตื่นเต้น ทํา ได้บ่อยๆ
ไม่มีท้อ และรักการเต้น เพราะ SuperM มากๆด้วยค่ะ ❤
ส่วนตัวคือชื่นชอบการเต้นcoverเกาหลี SuperM เป็นการรวมตัวกันของไอดอลเคป๊อปหลายวง อย่า งSHINee,
EXO, NCT 127 และ WayV เป็นโปรเจกต์เขย่า วงการเพลงทั่วโลกมาแล้ว บอกเลยทุกคน ฐานแฟนคลับเยอะมาก
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พลอยไพลิน

เสนาวัน

082205-xxxx

ยิ่งไอดอลชวนให้มาทํา กิจกรรมที่มีประโยชน์แบบนี้กระแสตอบรับต้องดีมากแน่นอน ตัวช่วยสํา คัญที่ทํา ให้นอน
หลับง่า ยสบายและสนิทมากขึ้น เนื่องจากความเหนื่อยล้า และรู้สึกเพลียหลังการออกกํา ลังกาย เพราะร่า งกาย
เสียพลังงานจากการเผาผลาญ ช่วยปรับเปลี่ยนอารมณ์ ร่า งกายแข็งแรงลดความเสี่ยงต่อโรคต่า งๆ สร้า ง
ระบบสมดุลของระบบภายใน
คํา ว่า สุข ภาพที่ดีคือมีสุข ภาพกายที่แข็งแรงพร้อมรวมถึงการมีสุข ภาพจิต ที่ดี เมื่อมีสุข ภาพกายและจิต ใจที่ดีแล้ว
ทํา ให้เราสามารถใช้ช ีวิต ได้อย่า งมีประสิทธิภาพสูงสุดการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ร่า งกายมีสุข ภาพดีได้ง่า ย
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พิธิวัฒน์

ไม้เกตุ

089252-xxxx

คือการเต้น จึงอยากชวนทุกคนออกมาเต้น WE DO ของ SuperM ด้วยกันเพื่อสร้า งเสริมร่า งกายตัวเองให้มี
สุข ภาพดีถือเป็นการsupportศิลปินด้วยเชื่อว่า พวกเขาตั้งใจอย่า งมากในการทํา ผลงานนี้เพื่อให้ทั้งแฟนคลับและ
ทุกคนที่ฟังเสมือนเป็นการให้กํา ลังใจที่ดีมากๆจนอยากขยับตัวตามจังหวะไปด้วยกัน Let’s be good health
together
ในสถานการณ์แบบนี้ทุกคนใช้ช ีวิต เปลี่ยนไป หลายๆคนชอบไปข้า งนอก หรือชอบไปเจอสิ่งใหม่ๆ ผ่า นมาเกือบ 2 ปี
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กานต์ธิดา

สวัสดิ์โรจน์

084278-xxxx

เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เราก็เริ่มรู้สึกชินไปกับมัน ชินกับนอนอยู่บนเตียงทั้งวัน ทํา งานบนเตียง กินข้า วบนเตียง
และแน่นอนว่า การใช้ช ีวิต ของเรานั้นมันจะทํา ให้สิ่งแย่ๆหลายๆอย่า งตามมา รวมทั้งสุข ภาพของเราเอง เบ๊บเลย
อยากชวนทุกคนลุกขึ้นมาเต้นสร้า งสุข ภาพที่ดีเพื่อตัวของทุกคนเอง เพื่อให้ไม่ลืมว่า เรารักการออกไปเจอสิ่ง
ใหม่ๆขนาดไหน เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมที่ซักวันนึงเบ๊บจะมีโอกาสกลับไปยืนในคอนเสิร์ต ของหนุ่มๆอีกครั้ง :)

เพราะ...
ทูเธาเซินด์ไนน์ทีนสุดวิกฤต
โรคโควิดระบาดหนักไร้สดใส
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กนกวรรณ

จันทร์ประภาศ

085587-xxxx

ทุกคนนั้นจึงควรหันมาใส่ใจ
เริ่มจากการเต้นเคลื่อนไหวไปตามเพลง
SuperM บอกว่า we do it.
อย่า มัวคิดลองมา move กันดูไหม
Now we are having fun,All right!
ร่า งกายใจจะห่า งไกลโรคภัยเอย
เป็นคนที่คิดว่า เกิดมาใช้ช ีวิต คุ้มแล้วตายไปก็ไม่เป็นไร แต่อยู่ๆก็มีโรคประจํา ตัวซะงั้น ตอนนั้นเครียดมากประกัน
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พรพิมล

ผิวบาง

085302-xxxx

สุข ภาพก็ไม่มี พอรักษาตัวก็เริ่มตระหนักได้ว่า สุข ภาพสํา คัญมากจริงๆ ประกันสุข ภาพก็สํา คัญเช่นกัน ทุกวันนี้จึง
เริ่มดูแลสุข ภาพด้วยการออกกํา ลังกาย กินอาหารที่ดี ควบคู่กันไป เพราะถ้า เราไม่ดูแลตัวเองคงไม่มีใครมาดูแล
จึงอยากชวนเพื่อนๆดูแลสุข ภาพ เช่น การเต้น 💃 ก็เป็นอีกหนึ่งอย่า งที่เราเลือกที่จะทํา ได้ ขยับนิดหยับหน่อยไป
กับเพลง SuperM หรือเพลงที่ช อบ เพราะสุข ภาพที่ดีเริ่มต้นด้วยตัวเรา WE DO!
เพราะว่า การทํา งานwork from homeทํา ให้เราทานเยอะขี้เกียจออกกํา ลังกายนี่คือสาเหตุที่ทํา ให้เราต้องชวน
ทุกๆคนมาเต้นกับsupermการเต้นก็เหมือนการออกกํา ลังกายแต่การออกกํา ลังกายนี้คือการออกกับไอดอลที่
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รักษ์ษิการ์

เกศศิริตระหง่าน

094352-xxxx

เราชอบจะเหมือนยิ่งมีกํา ลังใจในทุกๆอย่า งหัวใจของแฟนคลับคือศิลปินถ้า ศิลปินอยากให้เราสุข ภาพดีแน่นอนว่า
เราจะเต้นให้หลุดโลกเต้นให้ผอมยิ่งกว่า เห็ดเข็มทองร่า งกายจะแข็งแรงอยู่ดูศิลปินแบบนี้ไปนานๆและอยู่เพื่อเต้น
joppingกับพี่น้องเตนล์พี่แทยงพี่แบคน้องไคน้องมาร์คพี่แทมินนายลูคัสแบบหลุดโลกสาธุข อให้ได้ค่ะ อยากมีบุญ
ได้ข ึ้นจอ👏
การออกกํา ลังกายเป็นสิ่งที่ดีต ่อสุข ภาพค่ะ แต่หลายคนไม่มีแรงพลักดัน ส่วนตัวเป็นหนึ่งในนั้น พอได้มาติดตาม

42

อิสศิริญา

แอมนนท์

083743-xxxx

ศิลปิน ด้วยเพลงที่สนุกถูกจริต บวกกับท่า เต้นที่แข็งแรง ลายเต้นที่สวย(เมนน้องแทยงค่ะ ลายเต้นดีมาก💖 ) ทํา ให้
เราอยากจะลองเต้นตาม ถือว่า เป็นการได้ออกกํา ลังกายไปด้วย ได้ออกกํา ลังกายบวกได้สนับสนุนศิลปินที่รัก
เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมล่ะ คะ จึงอยากชวนทุกคนมาเต้นเพลงของSuper Mด้วยกัน สร้า งสุข ภาพที่ดีไปด้วยกันน้า
…จากมัมหมีน้องแทยง👶 🥺
เพราะการเต้นสามารถช่วยอะไรได้หลายอย่า ง เช่น การผ่อนคลายความเครียด การเต้นเพื่อดูแลสุข ภาพ
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Nattawut

Seeon

098514-xxxx

เป็นต้นและการเต้นในปัจจุบันสามารถเข้า ถึงได้ทุกเพศทุกวัยและยังเต้นได้ทุกที่ เพราะมันเป็นสิ่งผลักดันให้เรา
อยากทํา ส่วนตัวแล้วฉันชอบเต้นรักการเต้นและชื่อชอบK-popเป็นชีวิต จิต ใจ เต้นแล้วได้ผ่อนคลายได้ร่า งกาย
แข็งแรง ได้เพื่อนได้มิต รไมตรี ได้ประสบการณ์ได้ความภาคภูมิใจต่า งๆแถมยังเป็นสิ่งที่ดีต ้องสังคมและประเทศ
จึงอยากชวนทุกคนให้มาเต้นสร้า งสุข ภาพที่ดีไปกับSuperMรับลองว่า ทุกคนจะได้ความสุข กลับไปอย่า งแน่นอน
ช่วงนี้เป็นช่วงโรคระบาด แน่นอนทุกคนมีความเครียด การออกกํา ลังกายเป็นสิ่งหนึ่งที่ช ่วยลดความเครียดได้ดี
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Pimchanok

Hanying

090284-xxxx

เลยทีเดียว และการออกกํา ลังกายด้วยการเต้นก็ยิ่งเพิ่มความมันส์ความสนุกเข้า ไปอีก อีกทั้งยังมีบรรดาเมม
เบอร์ SuperM เรานั่งไม่ต ิดพื้นแน่นอนค่ะ ทั้งเต้นเก่งทั้งหล่อทั้งน่า รัก ใครๆก็อยากลุกมาเต้นไปพร้อมๆกับพวก
เขา คงจะได้สามีในดวงใจเพิ่มมาอีกหลายคน คนที่ได้ดูคงจะโดนตกไปไม่น้อย SuperM จะทํา ให้ทุกคนลุกขึ้นมาสนุก
ไปพร้อมกับพวกเขาได้อย่า งแน่นอนค่ะ ได้SuperM แล้วยังได้สุข ภาพที่ดีอีกต่า งหาก คุ้มยิ่งกว่า คุ้มค่ะ
เพราะความเป็นอเวนเจอร์ในดนตรีและ performance ของพวกเขาทํา ให้อยากลุกขึ้นมาเต้นแบบ ‘Don‘t stop

45

พัชญา

ผาติวิกรานต์

090887-xxxx

letting it go like you don’t care’ เพราะเชื่อว่า ทุกคนมีความเก่งกล้า อยู่ไหนตัวเพียงแค่ ‘네 안의 호랑이 더
거침없이 세상에 널 날 맘껏 풀어놔’ ซึ่งหนุ่มๆ ได้ปลุกเสือ🐯 และความมั่นใจเราขึ้นมาเหมือนกับพรูเด็น
เชียลที่คอยสนับสนุนเข้า ใจและดูแล ทํา ให้เรากล้า ที่จะชวนและลุกขึ้นเต้นเพื่อสุข ภาพได้อย่า งมั่นใจไม่ต ้องกังวล
ปัญหาใดๆ แถมยังมอบความสุข ผ่า นเสียงดนตรีข อง SuperM อีกต่า งหาก ดังนั้นใครจะอดใจไหว
ในสถานการณ์ที่อยู่แต่ในบ้า น อาจทํา ให้เรารู้สึกไม่มีช ีวิต ชีวา ดังนั้นตัวเราเป็นแฟนคลับ ก็สามารถนํา เพลงของ
Superm มาใช้ออกกํา ลังกาย และสามารถเชิญชวนชาวแฟนด้อมให้มาลุกออกมาเต้นได้ ผ่า นทางแฮชแท็กต่า งๆ
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ชฎารัตน์

เสมสายัณห์

090910-xxxx

และทํา ให้ต ัวศลป.ได้รับรู้ว่า เพลงของเค้า ช่วยให้แฟนคลับมีสุข ภาพที่ดีได้ทั้งทางกายและทางจิต ใจ พอศลป.ได้
เห็นว่า เค้า ทํา ให้เรามีความสุข มีสุข ภาพที่ดี เค้า ก็คงมีความสุข เหมือนกัน (Tiger Inside เต้นสนุกมากค่ะ จาก
ประสบการณ์ส่วนตัว🤍 ) และออกกํา ลังกายเพื่อรักษาสุข ภาพ รอวันที่เราจะได้พบหน้า กันจริงๆ ไม่ได้ผ่า น
หน้า จอ🥚
อยากชวนทุกคนลุกขึ้นมาเต้นเพื่อสร้า งสุข ภาพที่ดีกันค่ะ เนื่องจากสุข ภาพที่ดีนั้นยังช่วยส่งผลกับสุข ภาพจิต ใจ
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ธนาพันธ์

ชัยเทพ

091859-xxxx

ให้แข็งแรงด้วยนะคะ ไม่ว่า จะเป็นการเริ่มต้นโยกเบาๆกับเพลงของวง SuperM หรือจะออกสเตปแดนซ์มันๆ ไปกับ
เพลง 100 , Jopping ก็เป็นการปลดปล่อยสิ่งที่เหนื่อยล้า ไปพร้อมกับเพลงมันๆ อีกทั้งเราสามารถออกสเตป
แดนซ์สุดเหวี่ยงได้อย่า งสบายใจ ยิ่งเรามีประกันกับPrudentialอีกด้วยค่ะ เมื่อเรามีสุข ภาพที่ดี เราก็สามารถตาม
คอนเสิต ร์วงที่เราชอบอย่า ง SuperM ได้อย่า งเต็มที่ ไม่ว่า จะเป็นบัต รนั่ง ยืน จะสเตปไหนก็สบายมากเลยค่ะ
เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ทํา ให้หลาย ๆ คนมีสุข ภาพจิต ที่ยํ่า แย่มากขึ้น เช่น เครียด กดดัน รู้สึกเหมือน
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ญาณนันท์

มาธิ

095906-xxxx

หมดหนทางการใช้ช ีวิต ฯลฯ ซึ่งอาการเหล่า นี้สามารถส่งผลเสียต่อสุข ภาพได้ เพื่อสุข ภาพที่ดีข ึ้นเราจึงจํา เป็น
จะต้องกํา จัดความรู้สึกเหล่า นี้ออกไป โดยวิธ ีการกํา จัดนั้นมีหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือการได้ทํา กิจกรรม
กับคนหรือสิ่งที่เราชื่นชอบ ดังนั้นการลุกขึ้นมาเต้นกับ SuperM ที่เป็นศิลปินคนโปรดของเราสามารถทํา ให้เรา
กํา จัดความเครียดได้ และยังได้ออกกํา ลังกายโดยการเต้นอีกด้วย สุข ภาพดีแบบคูณสองไปเลยย👍 💕 ✨
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พีรดา

หนูเต็ม

092632-xxxx

เพื่อเสริมสร้า งสุข ภาพดีไปด้วยกัน ผอมไม่ได้แปลว่า สุข ภาพดี สุข ภาพดีคือสุข ภาพร่า งกายที่เราพอใจ แค่เต้นก็
ออกกํา ลังกายให้สุข ภาพดีได้ ขยับร่า งกายวันละนิดเท่า กับออกกํา ลังกาย ยิ่งเต้นไปกับ SuperM ยิ่งเสริม
สุข ภาพจิต ให้ดี สุข ภาพจิต ดีทุกอย่า งก็ดีไปด้วย ลุกขึ้นไปเต้นกับ SuperM กันเถอะ ไปสุข ภาพดีด้วยกัน :)
เพราะว่า การเต้นคือการผ่อนคลายความเครียดของเราอย่า งดีเลิศเลยทีเดียว การไหลไปตามสเต็ปของเพลง
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สุกัลญา

เจริญสิงห์

092897-xxxx

โยกซ้า ย โยกขวา โยกหน้า โยกหลัง โยกพร้อมๆกัน เป็นการเพิ่มพลังงานที่ดีให้กับระบบในร่า งกายเรา ยิ่งถ้า ได้
เต้นเป็นกลุ่มเพื่อนๆแล้วละก็ยิ่งสนุกหลายเท่า เต้นกันแบบไม่ยั้ง เต้นสนุกกันให้สุดเหวี่ยง เต้นกันจนลืมอายุไปเลย
นอกจากการเต้นจะช่วยเสริมสร้า งสุข ภาพร่า งกายดีแล้วยังส่งผลถึงสุข ภาพใจที่ดีด้วย เพราะฉะนั้นทุกคน
ออกมาเต้น อ้า ว! ออกมาเต้น cze we're jumping and popping, we're JOPPING

เพราะการเต้นไม่เพียงแต่เป็นการออกกํา ลังกายชนิดหนึ่ง แต่ยังทํา ให้เกิดความสนุกสนาน และส่งผลให้เกิด
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กชพรรณ

มิ่งมงคล

084476-xxxx

สุข ภาพจิต ที่ดีได้อีกด้วยค่ะ และถ้า ได้เต้นไปกับ SuperM แน่นอนว่า คงทํา ให้หลายๆคนเกิดเป็นแรงบัลดาลใจในการ
เต้นเพื่อสุข ภาพดีอย่า งยั่งยืนต่อๆไปได้แน่ๆ เพราะSuperMแต่ละคนเต้นเก่งมาก เพลงของSuperMก็ยิ่งเหมาะ
กับการเต้นแบบสุดๆ เต้นไปกับSuperM นอกจากสุข ภาพที่ดี จะต้องมีแต่ความสุข และความสนุกสุดๆ อย่า ง
แน่นอนค่ะ
เพราะ Everything starts with good health ถ้า สุข ภาพดีก็จะมีแรงทํา งานเก็บเงินไปสนับสนุนศิลปินที่ช อบ แต่
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จิดาภา

แม้นมินทร์

080819-xxxx

การมีสุข ภาพดีแบบสนุก ไม่ทรมานสํา หรับทุกคนมีแค่การเต้นเท่า นั้น เพราะการเต้นมีหลายประเภทพร้อมกับ
ดนตรีหลายรูปแบบเราสามารถเลือกที่เหมาะกับเราและสนุกอย่า งสุข ภาพดีได้ ถ้า ไม่เชื่ออ่า นจบแล้วลองเปิดเพลง
Jopping-SuperMเต้นดูนะคะถ้า ถนัด cover danceก็เต็มที่เลย ถ้า ไม่ถนัดก็โบกสะบัดตามใจเลยค่ะ ให้การเต้น
สร้า งสุข ภาพกายและให้ดนตรีเพราะ ๆ เสริมสุข ภาพจิต กันดีกว่า ถ้า พร้อมแล้วก็ Let's get it!
อยากให้ให้ทุกๆคนได้ร่วมเต้นเพื่อสุข ภาพไปกับsuperm♡ ไม่ใช่แต่แฟนคลับsupermเท่า นั้นแต่เป็นทุกๆคนเลย
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ฌิชา

เชื้อวงศ์งาม

097935-xxxx

เพราะการเต้นเป็นการออกกํา ลังกายที่ไม่น่า เบื่อแถมยังได้สุข ภาพที่ดี แล้วยิ่งได้เต้นไปกับศิลปินที่ช อบจะมีกํา ลังใจ
ในการเต้นอย่า งล้นหลามเลยค่ะ ♡ เราเป็นเมนน้องเตนล์ แล้วน้องเป็น maindance ทํา ให้เราอยากร่วมเต้นไปกับ
น้องแม้ว่า เราจะเต้นไม่เก่งเลย😭 แต่ก็อยากจะพยายามเต้นดูจะได้มีสุข ภาพที่ดีด้วยค้า บ🤍 🤍 🤍 เราอยาก
รักษาสุข ภาพตนเองให้เต็มที่แบบที่ prudential รักษาสุข ภาพของทุกๆคนมาตลอดเลยค่ะ
เพราะสุข ภาพที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นของความรัก การเต้นจะช่วยให้เรามีความสุข ยิ่งเต้นไปเสียงดนตรี และ คนที่เป็น
แรงบันดาลในการใช้ช ีวิต มันยิ่งทํา ให้ได้ผลดี x 100 ไปเลย หัวใจเต้นตุบๆ เลือดสูบฉีด ทํา ให้สุข ภาพแข็งแรง ยิ่ง
ในยุคนี้ที่คนเรามีแรงกดดันสูง มีความเครียด การได้เต้นพร้อมโบกแท่งไฟไปพร้อมกับ super m มันต้องดีแน่นอน
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Saowaluk

Binman

093575-xxxx

ค่ะ
Come on now everyone (Let’s all)
Run around in the sun (Let’s all)
Ride the vibe side to side
Now we’re havin’ fun ไปเต้นกันนนนน เย้
เพราะการเต้นจะทํา ให้สร้า งสุข ภาพที่ดีจะทํา ให้หัวใจเต้นเเรงหน้า เเดงทุกทีใช่เธอหรือเปล่า นี่ที่คอยตลอดมา ☺
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Nattita

Binman

096094-xxxx

ทํา ให้สร้า งภูมิคุ้มกันที่ดี อีกทั้งยังสร้า งความสนุกสนานไปพร้อมกับ “นีอาเรโอรังงี”เพราะการเต้นที่จะช่วยให้เรา
มีสุข ภาพร่า งกายที่เเข็งเเรงพร้อมที่จะกระโดดโลดเต้นไปพร้อมๆกับศิลปินไม่ต ้องห่วงเรื่องกระดูกข้อเขา
เพราะฉะนั้นดิฉันขอเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนออกมาเต้นเพื่อสุข ภาพที่ดี สุดท้า ยนี้เพราะสุข ภาพที่ดีจะทํา ให้ความ
รักของเราที่มีให้ superM เบ่งบาน มากยิ่งขึ้นดิฉันมาเเบบจริงค่ะ 🙏 เราไม่ได้มาเล่นๆ
“เสียงเพลง” สํา หรับเราแล้วถือเป็นปัจจัยหลักๆที่ทํา ให้เรามีความสุข ในชีวิต เลย เรารู้สึกว่า ชีวิต นี้ข าดเสียงเพลง
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ธนัชชา

ศิริสุจริตกุล

096841-xxxx

ไม่ได้ และมันเหมือนเป็นสัญชาตญาณหรืออะไรสักอย่า งที่ทํา ให้ร่า งกายของเราขยับไปเองเวลาได้ยินเพลงดีๆสัก
เพลงนึง แค่ได้ “เต้น” ไปกับเพลงที่ใช่ศิลปินที่ช อบอย่า ง “SuperM” แล้ว ก็เหมือนกับเราได้ออกกํา ลังกายเพื่อ
สร้า งสุข ภาพที่ดีทั้งทางกายและทางใจ และด้วยความที่เป็น SuperM แล้วนั้น ชื่อนี้การันตีคุณภาพ เพลงเีเพลง
มันส์แน่นอน เลยอยากให้ทุกคนได้มาจอยมาเต้นเพลงของวงนี้กันเยอะๆนะคะ 😊
💚 Health is the best wealth 💗 สุข ภาพคือความมั่งคั่งที่ดีที่สุดในชีวิต ค่ะ เพราะถ้า เราสุข ภาพดีเราก็จะ
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สาริยา

เปล่งแสง

086113-xxxx

สามารถทํา ในสิ่งที่เรารัก อยู่กับคนที่เรารัก ได้ดูคอนเสิร์ต ศิลปินที่ช อบ ได้เต้นไปกับ Super M และ ช่วยทํา สิ่งที่มี
ประโยชน์ได้อีกเยอะเลย สุข ภาพกายแข็งแรง สุข ภาพใจยังอิ่มเอมไปด้วย 🌈 💗 Let’s Dance with Super M
for a super healthy life
ถ้า กรุงโรมไม่ได้สร้า งภายในวันเดียว สุข ภาพที่ดีก็เช่นกัน ดังนั้นเราควรเริ่มจากการการที่เรารักตัวเอง เห็น
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กสิณา

วัฒนกุล

082437-xxxx

ความสํา คัญของสุข ภาพเพื่อตัวเราเองและคนที่เรารัก ซึ่งการมีสุข ภาพที่ดีควรจะมีแพชชั่นและวินัยในการออก
กํา ลังกาย เช่นการเต้น แล้วอะไรจะดีไปกว่า การได้เต้นกับศิลปินที่มีทั้งแรงจูงใจและผลตอบแทนเป็นสุข ภาพที่
แข็งแรงกันล่ะ
“Do anything you want with your passion for yourself, Good thing take times” :)
เพราะว่า การเต้นเป็นการออกกํา ลังกายอย่า งหนึ่งเพื่อที่จะทํา ให้สุข ภาพร่า งกายแข็งแรง แค่ข ยับนิดนึงก็ถือเป็น
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นางสาวบุศย์รินทร์

ธรรมวิมุตติกุล

063417-xxxx

การเต้นแล้ว แถมยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน อีกทั้งยังได้ฝึกสมาธิ เพราะการเต้นช่วยให้ความจํา ดีข ึ้น
แต่ถ้า หากเราได้เต้นร่วมกับSuper M เรายังได้มิต รภาพอีกด้วย ถือว่า เป็นอะไรที่คุ้มมากๆ ได้ทั้งสุข ภาพร่า งกาย,
ความสุข ,ความสนุกสนาน เราอยากชวนทุกคนมาเต้นเพื่อสร้า งสุข ภาพที่ดีแต่ถ้า อยากมีสุข ภาพที่ดีและ
ความสุข ต้องเต้นไปด้วยกันกับ SuperM ขยับนิด ขยับหน่อย เพื่อสุข ภาพที่ดี 💗 ✨
อย่า งแรกเลยคือ เพลงสนุกมากก ฟังไม่มีเบื่อเลย ยิ่งท่อน That's how we do (feel that) How we do (can
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วริษฐา

เหลือสูวเนิน

085550-xxxx

you feel it for that?) ก็อยากยักไหล่ สะบัดหัว เตะเท้า ตามแล้ว แนวเพลงก็เก๋ ฟังแล้วใครก็อยากเต้น เปิดครั้ง
เดียวก็ต ้องมีคนถามแล้วว่า เพลงใคร เปิดวนไปเลยค่ะ เหแล้วยิ่งท่า เต้นที่เก๋ สุดๆ โคฟเวอร์ต ามแล้วดูเป็นคนมี
ความสามารถในการเต้น มันแบบสับ แบบปัง เก๋กู้ด ยอดเยี่ยม มหัศจรรย์อย่า เหมือนใคร แต่ก็เพราะเป็นSuperMไง
ใครก็อยากเต้นตามเพราะแค่ข ยับก็เท่า กับออกกํา ลังกายแล้ว
สุข ภาพที่ดีเริ่มได้ด้วยการออกกํา ลังกาย ดูแลตัวเอง แต่สุข ภาพที่ดีรวมไปถึงสุข ภาพจิต ที่ดีด้วย การที่ได้เต้น
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รุจิรดา

มุ่งงาม

095602-xxxx

เหมือนเป็นการรีแล็กซ์ แถมได้เต้นไปพร้อม superm ศิลปินโปรด เพลงซปอก็คือดีมาก โดยเฉพาะเพลง drip
ดนตรีน่า เลื้อยสุดๆ ยิ่งทํา ให้อยากเต้นมากขึ้นไปอีกเท่า ตัว อยากชวนทุกคนทั้งที่เป็นแฟนคลับและไม่ใช่แฟนคลับ
มาเต้นไปพร้อมกับ superm มาสร้า งสุข ภาพที่ดีกันเถอะ ช่วงนี้โควิดแค่เรื่องงานก็เครียดจะตายแล้ว มาผ่อน
คลายขยับร่า งกายไปกับศิลปินคนโปรดดีกว่า รักน้องแทยงและ superm 🤍 🤍 🤍
เพราะสถานการณ์ต อนนี้กํา ลังตรึงเครียด อยากไปเที่ยวก็ไม่ได้ไป อยากกินอาหารร้า นโปรดร้า นก็ปิด ทํา อะไรก็

62

๋Jariya

Tengyam

061317-xxxx

ลํา บากไปหมด การได้ดูคอนเสิร์ต ของศิลปินที่เรารัก ได้ฟังเพลงเพราะๆ เต้นไปทํา เพลงมันส์ๆ ก็จะทํา ให้เรามี
กํา ลังใจในการใช้ช ีวิต ในสถานการณ์ต อนนี้ข ึ้นมาได้ เมื่อสุข ภาพใจดีแล้ว ก็จะส่งผลให้มีสุข ภาพกายที่ดีต ามมา
อยากให้ทุกคนมาสร้า งสุข ภาพที่ดีควบคู่ไปกับเพลงมันส์ๆของ SuperM กันนะคะ เพราะคนร้องหล่อมาก ขอบ
คุณค่า าาาา :D
อยากชวนให้ทุกคนลุกขึ้นมาเต้นเพื่อสุข ภาพที่ดีไปด้วยกันกับ SuperM หลังจากตื่นนอนตอนเช้า ค่ะ เป็นการเต้น
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อาอีด๊ะ

มะเด็ง

086284-xxxx

ออกกํา ลังกายเพื่อเริ่มต้นวันใหม่กับ SuperM โดยการเปิดเพลง SuperM ประกอบการเต้นค่ะ สํา หรับใครที่ไม่มี
เวลาหรือรีบไปทํา งาน แนะนํา การเต้นออกลังกายกับ SuperM อีก 1 วิธ ี คือ เต้นออกกํา ลังกายตอนอาบนํ้า ค่ะ
พร้อมกับเปิดเพลง SuperM ดังๆ เต้นตามจังหวะของตัวเองไม่มีถูกไม่มีผิดเต้นยังไงก็ได้ กี่นาทีก็ได้ รับรองสนุก
สุดเหวี่ยงแน่นอนค่ะ มาเต้นเพื่อสร้า งสุข ภาพที่ดีไปด้วยกันกับ SuperM ของพวกเราเยอะ ๆ นะคะ

SuperM’s dance and performance are not only for entertaining, in this pandemic situation, we

64

Nannapat

Saengjan

097030-xxxx

cannot go outside, so home-workout is a good way to exercise and maintain our health. SuperM’s
music is the best music to dance along, very easy to dance and fun! Let’s be healthy and cheer
SuperM together!!!
หนูอยากให้ทุกๆคนขึ้นมาเต้นไปกับไอดอลที่หนูช อบเพราะมันจะเป็นการสร้า งความทรงจํา ที่ดีที่อาจจะหาจากที่ไหน
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นางสาวคชาภรณ์

รุจิสนธิ

095848-xxxx

ไม่ได้ นอกจากจะมีผลดีต ่อสุข ภาพของทุกๆคนแล้ว เราอาจจะได้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะตามมา เพิ่มพลังบวก
ให้กับทุกๆคนค่ะ วันไหนที่เราท้อๆ เราก็ลุกขึ้นมาเต้นเพื่อนปลดปล่อยความรู้สึกนั้นออกมา หนูว่า มันเป็น
ความรู้สึกที่วิเศษไปเลยค่ะ ไม่มีใครมาควบคุมเราว่า ต้องเต้นยังไง แค่เต้นไปตามใจที่เราสั่งมา เปิดเพลงที่เราชอบ
แล้วก็ปล่อยร่า งกายไปพร้อมกับจังหวะของเพลงเลยค่า มาเต้นไปด้วยกันเถอะค่ะ ❕ ❕ ✧⁺⸜(･ ᗜ ･ )⸝⁺✧♡♡
สุข ภาพที่ดีมาจากทั้งสุข ภาพกาย (physical) และสุข ภาพใจ (mental) การออกกํา ลังกายโดยการเต้นมีผล
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Sahnfun

Chittmittrapap

085822-xxxx

โดยตรงต่อการสร้า ง endorphins ซึ่งเป็น hormone ที่ช ่วยลดความเครียดและการรับรู้ความเจ็บปวด ใน
สถานการณ์ปัจจุบันที่อัต ราการฆ่า ตัวตายจากความเครียดและโรคซึมเศร้า พุ่งสูงเกิน 20% (เกือบเทียบเท่า
อัต ราการฆ่า ตัวตายช่วง 1997 Asian Financial Crisis) การรักษาสุข ภาพใจโดยการออกกํา ลังกายผ่า นการ
เต้น จึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่า งยิ่ง
ทุกคนรู้ แฟนคลับรู้ SUPERMมีท่า เต้นที่อลังการงานสร้า งชวนเขย่า หัวมาโดยตลอด เพลงแต่ละเพลงเรียกได้ว่า
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ธีรดา

พลทับ

062832-xxxx

ไม่ลุกมาเต้นไม่ได้ AvengersสาขาKoreaจะทํา ให้ทุกคนเฉิดฉาย ไม่เพียงแต่จะมีท่า ที่แสนมันส์สะบัดหัว ทุกท่า นจะ
ร่วมมีสุข ภาพดีไปด้วยกันกับเรา แถมยังตื๊ดไปกับเพลงได้สนุกสุดเหวี่ยงอีกด้วย ไปค่ะ พูดแล้วก็ I don’t even
care!! ยอกีอูริลแทอุลstage!! เต้นทีเรียกได้ว่า กระดูกกระเดี้ยวกลับมาเข้า ที่อย่า งปาฏิหาริย์ ไม่เต้นไม่ได้แล้วไหม
ไปค่ะ มาร่วมสร้า งเสริมสุข ภาพที่ดีไปกับ SuperM!!!!
การเต้นเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทุกคนสนุกสนานไปกับมันได้ดีเลยในช่วงเวลาSocial distancingนี้ ถึงจะไม่ได้เจอ
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กุลกันยา

โหล่เหลี่ยน

097137-xxxx

หน้า แต่ก็สามารถเจอกันได้โดยมีเสียงเพลงเป็นสื่อกลาง จากที่ได้เห็นวิดีโอลีลาการเต้นของใครหลายคนที่โพสล
งบนโซเชียลมีเดียพร้อมด้วยเพลงหลากหลายสไตล์ รวมทั้งเพลงของหนุ่มๆSuperM เรามองเห็นว่า การลุกขึ้น
เต้นนอกจากจะเป็นการแชร์แนวเพลงที่หลากหลายแล้ว มันยังเป็นการสร้า งความบันเทิงให้ทั้งผู้ช มแล้วก็คนออก
ลีลาเองด้วย นอกจากจะได้ออกกํา ลังกายแล้วก็ยังเป็นการสร้า งเสริมความแข็งแรงด้า นจิต ใจได้เป็นอย่า งดี
การเต้นมันเป็นการออกกํา ลังกายที่ง่า ยที่สุดวิธ ีหนึ่งเลยที่เราทุกคนสามารถทํา ได้ไม่ต ้องมีอุปกรณ์ไม่ต ้องมี
ค่า ใช้จ่า ยทุกคนสามารถสนุกไปกับการเต้นได้ แล้วตอนนี้ทางprudentialก็ได้ร่วมกับsuperMทํา แคมเปญ
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พิตรวัลภ์

เจริญลาภ

098250-xxxx

WeDOWellTogetherขึ้นมา เพื่อให้ทุกคนหันมาสนใจด้า นสุข ภาพมากขึ้น พร้อมทั้งสนุกไปกับการใช้ช ีวิต โดย
นํา เสนอผ่า นเพลงที่ superM เป็นคนร้อง และได้ช วนทุกคนมาเต้นด้วยกันผ่า นทาง Challenge ซึ่งแคมเปญนี้ที่มี
superMร่วมด้วยมันทํา ให้เรารู้สึกสนใจ และก็อยากให้ทุกคนลองเริ่มจากเต้นตามเพลงWE DOก็ได้เพราะท่า เต้น
ตามง่า ย เพลงก็สนุก
เพราะซุปเอมกับ We Do สร้า ง positive vibe ได้ดีมาก เข้า ถึงง่า ย ใครๆก็ออกแรงขยับร่า งกายตามจังหวะไป
ด้วยได้เลย ช่วงโควิดเราอาจจะหลงลืมสุข ภาพไปง่า ยๆเพราะมัวแต่เรียนและทํา งานอยู่กับหน้า จอ นี่เป็นโอกาสดีที่
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Nongrat

Sirichan

083661-xxxx

เราจะได้ข ยับร่า งกายไปพร้อมกับศิลปินที่เราชื่นชอบ! We do ของแต่ละสมาชิกสดใสและน่า เต้นตามมาก That’s
how we do ฟังไปฟังมาก็ต ้องเผลอขยับตามบ้า งค่ะ คอนเสปนี้คือไม่ใช่แค่ศลปทํา ได้ ใครๆก็ทํา ได้ ลุกมาเต้น
กันค่า า เพื่อสุข ภาพที่ดีข องเรา🥳 💖 โควิดทํา เราเหนื่อย แต่เราจะไม่เปื่อยถ้า ลุกมาเต้นกับซุปเอม ขอบคุณ
ค่า าา🥰
S: start to take care your health
U: under COVID Crisis, health is the most important
P: put your hands up, makin’ everybody dance now
E: encouraged by Prudential x SuperM
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ณุลักษณ์

โพธิโมกข์

083295-xxxx

R: ready to move, we do it together!!
M: make it happen!! We will get through this together!!
เต้นไปกับ SuperM ทั้งหล่อ สวย และแข็งแรง แถมยังมี prudential ที่พร้อมรับฟัง เข้า ใจ และเราจะลงมือทํา ไป
พร้อมๆกับทุกคนและ SuperM พวกเราจะได้อยู่ดูผลงานของ SuperM ไปนานๆ ต้องเริ่มแล้ว We do it
together!!
การเต้นเป็นการได้ปลดปล่อยสิ่งที่อยู่ในใจออกมา บ้า งครั้งเราไม่สามารถพูดให้ใครได้รับฟังได้แต่การเต้นจะสื่อ
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ธัชฌา

ศิลปภักดี

065731-xxxx

ต่า งๆที่อยู่ในใจออกมาจากท่า เต้นที่เราแสดงออกมา การเต้นจึงเป็นศิลปะที่สวยงามสื่อให้ผู้ช มอินไปกับท่า เต้น
และเป็นอีกอย่า งที่ช ่วยเยียวยาใจที่อาจจะเจอเรื่องราวที่ทํา ให้เราทุกข์ทํา ให้เราไม่สบายใจแต่พอมีดนตรีหรืิอบท
เพลงของSuperMมันก็จะทํา ให้เราผ่อนคลายและอยากลุกขึ้นมาเต้นเพื่อปลดปล่อยไปกับบทเพลงที่สนุกสนาน
กับศิลปินที่เราชื่นชอบและเต้นไปพร้อมๆกัน การเต้นจึงเป็นสิ่งที่ทํา ให้สุข ภาพกายและสุข ภาพจิต ดียิ่งขึ้น
สุข ภาพถือเป็นสิ่งสํา คัญมากๆค่ะ ผู้ใดไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ🙏 แล้วการออกกํา ลังถือเป็นสิ่งแรกเลยที่เรา
ทุกคนสามารถทํา ได้ง่า ยๆคือการเต้นออกกํา ลังกายลงทุนน้อยมากนอกจากนั้นการฟังเพลงถือเป็นการ
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Kawintip

Limprachan

089277-xxxx

พักผ่อนย่อนใจ การเต้นพร้อมจังหวะเสียงเพลง ทํา ให้ไม่น่า เบื่อ แล้วยิ่งเต้นไปกับเพลงที่ช อบ ศิลปินที่ใช่เกาหลีเกา
ใจ ช่วยให้หัวใจเราเบิกบานเหมือนดอกไม้เลยค่า แฮปปี้สุดๆ SuperM เหมือนกันอเวนเจอร์กรุ๊ปบอยแบนด์แสดงถึง
ความแข็งแกร่ง ว้า ว แค่นนึกก็ฮึกเฮิมแล้วค่า ❤ ❤ 🔥 อยากเจอน้องแทยงแบ่บมากๆ หม่า มี๊รักหนูที่สุด!
ฟี๊ดๆๆ🥺 💗
การเต้น!การออกกํา ลังกายแบบหนึ่งได้ทั้งประโยชน์และสนุก ยิ่งเต้นเพลงศิลปินที่ช อบคือแบบที่สุดอะ เต้นทั้งวัน
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อริษา

เบ็ญอะดรัม

096991-xxxx

ยังได้เลยเอางี้ดีกว่า อีกอย่า ง we doสเต็ปคือคิดมาแล้ว เต้นง่า ย จังหวะเริ่ด ได้ออกกํา ลังกาย ได้ฟังเพลงสนุก
ไป ได้เจอคนหล่อที่เรารัก ชีวิต มันแค่นี้เลย สุข ภาพดีไปพร้อมๆกับการมีความสุข ในการเต้นไปฟังเสียงเพราะๆไป
เห็นสเต็ปของเมนเรางี้ ชวนพ่อชวนแม่พี่น้องมาเต้นได้ บอกแม่ๆออกกํา ลังกายกันเดี๋ยวหนูเปิดเพลงแฟนหนูเต้น
ไปด้วย มันเริ่ดเว้ยแกชั้นบอกเลย ยอดเยี่ยม สุข ภาพดี แฮปปี้ ต้องเต้น we do แล้วมั้ย!!!
การเต้นเป็นการออกกํา ลังกายที่ช ่วยให้ร่า งกายเผาผลาญได้ดีมากๆค่ะ ไม่ต ้องใช้อุปกรณ์ใดๆให้ยุ่งยาก ใช้
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ชุตินันท์

อินตา

093417-xxxx

เพียงกํา ลังกาย กํา ลังใจ และเพลงมันส์ๆเท่า นั้น✨ ขอแนะนํา เพลงของหนุ่มๆSuperM เช่น เพลง Jopping เลย
ค่ะ เพลงนี้นอกจาก มีจังหวะที่มันส์ เนื้อเพลงสุดเร้า ใจ แล้วยังมีท่า เต้นที่เรียกได้ว่า เหมาะกับการลุกขึ้นมาเต้นเพื่อ
สร้า งสุข ภาพที่ดีจริงๆค่ะ จะมีอะไรดีไปกว่า การได้เต้นอย่า งสนุกสนาน พร้อมได้เห็นหน้า ศิลปินที่เรารักผ่า นmvสุด
ปัง แถมยังได้สุข ภาพที่ดีอีกนะคะ สุข ภาพดีไม่มีข าย อยากได้ต ้องไปเปิดเพลงแล้วเต้นค่ะ ทุกคน💃

